
Rutiner ved gjennomføring av 

forelderundersøkelsen på Trones skole 

1. September/Oktober:  

a. Skolens ledelse klargjør brukerundersøkelsen for foresatte og informerer lærerne.  

b. Lærerne legger inn påminnelse om foreldreundersøkelsen på ukeplanen to uker i 

forkant. 

c. Foresatte får skriv hjem som ranselpost med informasjon om undersøkelsen og 

brukernavn som foresatte skal bruke. Et brukernavn pr. familie. 

d. Informasjon om undersøkelsen legges ut på skolens hjemmeside.  

Selve undersøkelsen gjennomføres i oktober og november (uke 41-48) 

 

2. Januar:  

a. Skolen ledelse gjennomgår resultatene, klargjør og legger dem frem for personalet.   

b. Idemyldring i personalet om hva vi kan gjøre for å øke svaroppslutning og eventuelle 

forbedringer.  

c. Skolen ledelse og lærere sammenligner med fjorårets resultat og evaluerer dette i 

forhold til årets resultat.  

3. Februar:  

a. Forslag fra personalet og FAU utarbeides. Ut fra dette lager/reviderer skolen 

handlingsplan. 

Rutiner ved gjennomføring av 
elevundersøkelsen på Trones skole 

1. September/Oktober:   

a. Skolen informerer alle lærere og elever på mellomtrinnet om elevundersøkelsen. 

Inspektør og lærer har samtale med elevene om ulike begrep for eks.: 

elevmedvirkning, mobbing, arbeidsmetode. Eventuelt spørsmål fra elevene avklares. 

Foresatte får skriv hjem som ranselpost med informasjon om undersøkelsen. 

b. Kontaktlærer gjennomfører undersøkelsen med elevene. 

Skolens ledelse gjennomgår resultatene og klargjør dette for lærerne.  

Selve undersøkelsen gjennomføres i oktober og november (uke 41-48) 

 

2. Januar:  

a. Skolens ledelse gjennomgår resultat for personalet.  Her sammenligner vi med 

fjorårets resultat og hvor vi eventuelt må sette inn tiltak. 

3. Februar: 

a. Lærerne gjennomgår resultatene med elevene. Avklarer spørsmål eller ord som 

elevene opplevde var vanskelig å svare på.  

b. Lærerne har idemyldring/samtale med elevene om hva vi kan gjøre for å forbedre 

resultatene. Klassens innspill drøftes i elevråd.  

c. Inspektør er med på elevråd og gjennomgår klassenes oppsummering.  

b. Skolens ledelse har idemyldring med personalet. Ut fra dette lager/reviderer skolen 

en handlingsplan. 

d.  

Inspektør 

Jørgen Slyk 

28.08.13 


